Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolné Zelenice, ktoré sa konalo dňa
23.5.2011 o 18,00 hod. v Požiarnej zbrojnici

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
1.) Otvorenie
Starostka obce prítomných privítala, konštatovala, že zasadnutia sa zúčastnila nadpolovičná
väčšina poslancov, teda zasadnutie je uznášaniaschopné.
2.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku určila Editu Podhradskú.
Za overovateľov zápisnice určila Eriku Richnákovú a Adrianu Bališovú.
3.) Schválenie programu rokovania
Starostka navrhla zmenu v programe rokovania, aby pôvodný bod č. 8 bol prerokovaný ako
bod č.5.
Poslanci schválili program rokovania:
Za:5
proti:0

zdržal sa:0

4.) Kontrola uznesení
Poslanci nemali žiadne pripomienky ku kontrole uznesení.
5.) Schválenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
U z n e s e n i e č. 30/2011
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice
- Schvaľuje
Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Dolné Zelenice na rok 2011.
Za:5
zdržal sa:0
proti:0
Hlavný kontrolór obce prítomných oboznámil so „Stanoviskom
k záverečnému účtu obce Dolné Zelenice za rok 2010“.

hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice
- berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Dolné Zelenice za rok 2010.

6.) Schválenie Štatútu obce, Rokovací poriadok, organizačný poriadok, Zásad postupu pri
vybavovaní sťažností
U z n e s e n i e č. 31/2011
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice
a/-schvaľuje Štatút obce Dolné Zelenice
b/-schvaľuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Dolné Zelenice
c/-schvaľuje Organizačný poriadok obce Dolné Zelenice
d/-schvaľuje Zásady postupu pri vybavovaní sťažností
Za:5
proti:0
zdržal sa:0
7.) Schválenie VZN č.4/2011 o prevádzkovaní pohrebiska v obci Dolné Zelenice
U z n e s e n i e č. 32/2011
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice
- schvaľuje
VZN č. 4/2011 o prevádzkovaní pohrebiska v obci Dolné Zelenice.
Za:5
zdržal sa:0

proti:0

8.) Schválenie Nájomnej zmluvy s Poľovnou spoločnosťou „Váh“ Dolné Zelenice
Starostka obce prítomných oboznámila s Nájomnou zmluvou. Pripomienky neboli žiadne.
U z n e s e n i e č. 33/2011
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice
- Schvaľuje nájomnú zmluvu obce s poľovnou spoločnosťou „Váh“ Dolné Zelenice.
Za:4
proti:0
Zdržal sa:1(P.Kalnický)
9.) Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce Dolné Zelenice za rok 2010
U z n e s e n i e č. 34/2011
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice
- Schvaľuje záverečný účet obce Dolné Zelenice za rok 2010 s výrokom „bez výhrad“.
Za:4
proti:0
zdržal sa:1
10.) Výročná správa obce Dolné Zelenice k 31.12.2010
U z n e s en i e č. 35/2011
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice
- schvaľuje výročnú správu obce Dolné Zelenice k 31.12.2011
Za:4
proti:0
zdržal sa: 1
11.) Schválenie 1. Zálohovej platby za práce na ÚPN
U z n e s e n i e č. 36/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice
- schvaľuje úhradu faktúry za práce na ÚPN obce.
Za: 5
proti: 0

zdržal sa: 0

12.) Žiadosť pani Jakubcovej a pani Podhradskej
Žiadosti sa týkali používania súkromných vozidiel na pracovné účely.
U z n e s e n i e č. 37/2011
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice
- schvaľuje používanie súkromných vozidiel pani Jakubcovej a pani Podhradskej na
služobné účely.
Za: 5
proti:0
zdržal sa: 0
13.)Došlá pošta
Ing. Alexander Koprda – Návrh na riešenie situácie pred objektom garáží pred s.č. 18 a 19
Návrh pána Koprdu prečítala pani Adriana Bališová.
- Pán Bohuš Miklovič mal pripomienku – dotaz, na čo bude využívaná plocha so
zámkovou dlažbou
- Pán Vladimír Máťaš bližšie informoval o návrhu, o situácii
- Pán Miklovič požadoval, aby dlažba nebola položená až po ohradu, ale nechať od
ohrady aspoň 1m na šírku. A chce, aby tam bolo odborné stanovisko. Keď tam bude
miesto na zelený pás od ohrady pána Mikloviča, nemá námietky.
U z n e s e n i e č. 38/2011
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice
- schvaľuje Návrh Ing. Koprdu na riešenie situácie – s podmienkou zachovania
existujúceho zeleného pásu a ak bude obec potrebovať, zatrávnovače budú
odstránené.
Za: 5
proti:0
zdržal sa: 0
Pán Dušan Miklovič s manželkou – Žiadosť o dopravnú značku „zákaz vjazdu nákladných
motorových vozidiel na parc.č. 23/1
Starostka obce uvedenú žiadosť prečítala. Vyjadrila sa, že požiada Dopravný inšpektorát
o vyjadrenie sa k osadeniu dopravnej značky v zmysle žiadosti ako aj dopravnú značku „zákaz
státia“ pred parkom.
Rada RZ pri Základnej škole – žiadosť o finančný príspevok na majáles
Starostka obce informovala, že bola zakúpená tombola vo výške 26,90Eur (CD prehrávač) na
majáles 14.5.2011.

Riaditeľstvo ZŠ Dolné Zelenice – Sponzorský list na podporu Zelenických hier
Starostka obce prítomných oboznámila s obsahom uvedeného listu.
U z n e s e n i e č. 39/2011
Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Zelenice
-

schvaľuje finančný príspevok vo výške 200 Eur Riaditeľstvu ZŠ Dolné Zelenice na
Zelenické hry.
Za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Základná škola Dolné Zelenice – sťažnosť – umiestnenie včiel
Ing. Slavomír Farkaš – žiadosť o riešenie súčasného stavu chovu zvierat na území obce
Jarmila Pestúnová – žiadosť o riešenie situácie
Starostka obce informovala, že obec má platné VZN o chove, podmienkach chovu a držania
domácich a úžitkových zvierat na území obce Dolné Zelenice. Navrhla vypracovať nové VZN.
Pani Katarína Tomašovičová mala pripomienku – ak včely nikto nedráždi, včely neublížia nie
je vhodné, aby sa to riešili teraz v máji. A že včely treba chrániť. Nariadiť p. Brezovskému ,
aby včely premiestnil, ale nie teraz. Bol návrh, aby počas ZH bolo včelstvo stlmené.
Starostka uviedla, že mala ústny pohovor s pánom Brezovským o vzniknutej situácii.
Navrhla prijať uznesenie, aby k blížiacim ZH bolo vykonané postupné odstránenie včelstiev
a zabezpečenie ochrany obyvateľov.
U z n e s e n i e č. 40/2011
Obecné zastupiteľstvo
- schvaľuje návrh starostky , t.j. postupné odstránenie včelstiev a zabezpečenie
ochrany obyvateľstva počas konania ZH.
Za: 5
proti:
zdržal sa: 0
14.) Informácia o práci Obecného úradu
-

ÚPN – zverejnený na web. stránke obce
Vyhotovenie poklopu na katafalk a oprava katafalku v DS
Poďakovanie pani Bališovej za akciu „Deň Matiek“ ako aj ostatným , čo sa podieľali na
prácach a brigádach
Stav zostatku finančných prostriedkov k 23.5.2011 činí 20.319 Eur
Riešenie priestupku Petra Poláčeka vo veci rozbitia vchodových dverí na PZ
„Skladanie mája“ bude spojené s akciou „Deň detí“
Upratovačka OcÚ bude o 1.6.2011 zamestnaná na 2 hodiny denne, bude prijatý
zamestnanec na pomocné práce, kosenie, údržba pod.

15.) Diskusia

Pán Vladimír Máťaš mal pripomienku k zosobneniu finančných výdavkov , ktoré boli
vynaložené na likvidáciu asfaltovej cesty pánovi Antonovi Menšíkovi. Dôvody: položenie
asfaltu na nespevnenú cestu – rozhodol pán Menšík, a pri ukončení funkcie starostu starosta
nehospodárne nakladal s finančnými prostriedkami udeľovaním odmien, je podozrenie, že
náhradné diely do kosačiek si ponechal, nakoľko má kosačky rovnakého typu.

Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky, starostka obce poďakovala
prítomným za účasť a zasadnutie ukončila o 20,30 hod.

Mgr.Dagmar Jakubcová
Starostka obce

Overovatelia:
Adriana Bališová: ........................................
Erika Richnáková: ........................................

Zapísala: Edita Podhradská

